VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále též „výzva“)
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ či zákon“)

ZADAVATEL
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: 00027251
právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR
zastoupená Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Pojištění movitého a nemovitého majetku
14/2018-1320
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) Vás vyzývá k předložení nabídky
pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem.
I.
1.

2.

3.

II.

Úvodní ustanovení:
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „veřejná
zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není,
v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ, zadávána v některém ze zadávacích řízení podle
zákona.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého
rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto
výběrové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
Právnické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky,
označovány jako „účastník“, Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašující
zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „zadavatel“ či „ÚZEI“.
Informace o veřejné zakázce

Druh veřejné zakázky:
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

1

veřejná zakázka na služby
66515200-5 Pojištění majetku

III.

Informace o poradci

Základní údaje
Název
Sídlo
Země
IČO
DIČ
Tel.
Zastoupen
E-mail
Kontaktní osoba
E-mail
Tel.

C.E.B., a.s.
Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2
Česká republika
27429741
CZ699002745 Skupinová registrace
+420 724 066 527
Mgr. Marek Vondra, předseda představenstva
marek.vondra@cz-ceb.com
Mgr. Eva Ševčíková, senior broker
eva.sevcikova@cz-ceb.com
+420 725 103 781

Zadavatel uvádí, že poradce se podílel na zpracování zadávacích podmínek, a to v rozsahu
zpracování Pojistného programu a návrhu dílčích obchodních podmínek.
IV.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku ve
vlastnictví státu, se kterým má zadavatel příslušnost hospodařit, a to v následujícím rozsahu:
• živelné pojištění
• pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
• pojištění pro případ vandalismu
• pojištění elektronických rizik
• pojištění strojních rizik
• pojištění přepravy a výstavy
Místa pojištění (tj. místa, kde se nacházejí pojištěné cennosti, věci historické a kulturní
hodnoty, movité a nemovité věci):
a) Mánesova 1453/75, Praha 2
b) Neratovická 247, Kojetice
c) Slezská 100/7, Praha 2
d) Kotlářská 931/53, Brno
e) Na Písku 1346, Havlíčkův Brod
f) Krnovská 2861/69, Opava
g) Zarámí 88, Zlín
h) Území Evropy pro přenosnou elektroniku
1.

Živelné pojištění

1.1.

Místo pojištění: všechna místa pojištění specifikovaná v čl. IV. pod písm. a) až h) – a
místa po právu užívaná

1.2.
-

Pojistná rizika:
požár a jeho průvodní jevy,
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-

-

1.3.

průvodní jevy požáru (tzn. teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru, a to i pokud se
ohnisko nenachází přímo v místě pojištění, ale v jeho blízkosti),
výbuch,
úder blesku,
náraz nebo zřízení letadla, jeho části nebo nákladu,
vichřice,
krupobití,
zemětřesení,
sesuv půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouvání nebo zřícení lavin,
tíha sněhu nebo námrazy,
pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
náraz motorového vozidla, jeho části nebo jím přepravovaného nákladu,
záplava/povodeň včetně toho, nastane-li pouze v místě pojištění (i zpětné vystoupnutí
kapaliny z odpadního potrubí způsobeného zahlcením venkovní kanalizace v důsledku
atmosférických srážek, povodně nebo záplavy),
vodovodní škody, tj. škody způsobené kapalinou unikající z vodovodních zařízení
(včetně kanalizace, vnitřních okapových svodů, stabilních hasicích zařízení), v případě
pojištěných budov a staveb rovněž poškození nebo zničení: -kotlů, nádrží,
výměníkových stanic způsobených zamrznutím kapaliny v nich; -potrubí, topných těles
vodovodních zařízení způsobených přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, vč.
rozvodů vyskytujících se mimo budovy na pozemcích v místě pojištění, včetně
mimořádné spotřeby vody,
škody způsobené hasebními látkami použitými při zásahu proti požáru,
nepřímý úder blesku (indukce, přepětí, zkrat),
atmosférické srážky (voda z přívalového deště, tání ledové nebo sněhové vrstvy,
zahlcení nebo zamrznutí vnějších okapů),
náklady na demolici, vyklizení, odvoz a uložení suti, odklizení zbytků pojištěné věci.
Pojištěné věci:
(na místech pojištění + doložka o volném pohybu movitých věcí mezi místy pojištění):
a)
soubor vlastních budov a staveb na adresách uvedených v čl. IV. písm. a) a b),
a to na novou cenu (pozn. v pojistném krytí jsou zahrnuty i umělecké prvky budov
- štukové omítky, sochy a plastiky na fasádách, lustry apod. a i předměty na vnější
straně budov, strojní a elektronická zařízení jako součásti budov)
b)
soubor vlastního movitého majetku, tj. movitého majetku ve vlastnictví či správě
zadavatele (DHIM + HIM),
který se nachází na adresách uvedených v čl. IV. písm. a) až h), a to na novou
cenu (zahrnuje i elektroniku a stroje)
c)
cennosti v trezorech a pokladnách na adresách Mánesova 1453/75, Praha 2,
d)
písemnosti, plány, a to i v elektronické podobě - na adresách uvedených v čl. IV.
písm. a) až g)
e)
věci kulturní a historické hodnoty – knihy v depozitáři, depozitář v místě pojištění
b)

1.4.

Pojistná částka:
Pojistné částky jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

1.5.

Maximální spoluúčast:
Spoluúčasti jsou definované v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

1.6.

Povolené limity plnění:
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Povolené limity plnění jsou definované v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.
Pojistné krytí se musí vztahovat i na budovy a stavby v průběhu jejich rekonstrukcí
nebo oprav.

2.

Pojištění pro případ škod způsobených krádeží, vloupáním nebo loupežným
přepadením

2.1.

Místo pojištění: všechna místa pojištění specifikovaná v čl. IV. pod písm. a) až h)

2.2.

Pojistná rizika:
krádež, vloupání
loupežné přepadení
vandalismus v souvislosti s krádeží
pozn. pojištění zahrnuje škody způsobené zjištěným i nezjištěným pachatelem
a sprejery!

2.3.

Pojištěné věci:
(na místech pojištění + doložka o volném pohybu movitých věcí mezi místy pojištění):
a) stavební součásti a příslušenství (vnější i vnitřní) budov a staveb na adresách
uvedených v čl. IV. písm. a) až g), včetně stavebních součástí, elektronického
zabezpečovacího systému (EZS), elektronické požární signalizace (EPS),
schránek apod., uměleckých prvků budov, a to na první riziko (pozn. nárok na
plnění při odcizení stavebních součástí vzniká i s pouhým překonáním
konstrukčního upevnění těchto věcí)
b) soubor vlastního majetku, tj. movitého majetku ve vlastnictví zadavatele (DHIM
+ HIM), které se nachází na adresách uvedených v čl. IV. písm. a) až h), a to
na první riziko
c) cennosti v trezorech a pokladnách na adrese
Mánesova 1453/75, Praha 2; Kotlářská 931/53, Brno
d) přeprava movitých věcí a věcí zvláštní hodnoty
e) věci kulturní a historické hodnoty – knihy v depozitáři, depozitář v místě
pojištění b)

2.4.

Pojistná částka:
Pojistné částky jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

2.5.

Maximální spoluúčast:
Spoluúčasti jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

3.

Pojištění pro případ vandalismu

3.1.

Místo pojištění: všechna místa pojištění specifikovaná v čl. IV. pod písm. a) až h).

3.2.

Pojistná rizika:
vandalismus prostý (i bez souvislosti s krádeží) – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně
sprejerství, v případě škod na nemovitostech včetně škod způsobených bez překonání
překážky.
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3.3.

Pojištěné věci
(na místech pojištění + doložka o volném pohybu movitých věcí mezi místy pojištění):
a) soubor budov a staveb na adresách uvedených v čl. IV. písm. a) až b), a to na
novou cenu na první riziko
b) soubor vlastního majetku, tj. movitého majetku ve vlastnictví zadavatele (DHIM
+ HIM), které se nachází na adresách uvedených v čl. IV. písm. a) až g), a to
na novou cenu na první riziko.
c) věci kulturní a historické hodnoty – knihy v depozitáři, depozitář v místě
pojištění b)

3.4. Pojistná částka:
Pojistné částky jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.
3.5. Maximální spoluúčast:
Spoluúčasti jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

4.

Pojištění elektronických rizik

4.1. Místo pojištění: všechna místa pojištění specifikovaná v čl. IV. pod písm. a) až h)
4.2. Pojistná rizika:
nepřenosná elektronika - elektronická rizika bez živelných rizik a odcizení, vandalismu
(pojistné částky jsou zahrnuty v pojištění movitých věcí)
4.3. Pojištěné věci
Nepřenosná a přenosná elektronika i starší 5-ti let
4.4. Pojistná částka:
Pojistné částky jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.
4.5. Maximální spoluúčast:
Spoluúčasti jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

5.

Pojištění strojních rizik

5.1. Místo pojištění: všechna místa pojištění specifikovaná v čl. IV. pod písm. a) až h)
5.2. Pojistná rizika:
strojní pojištění bez živelných rizik, odcizení a vandalismu (pojistné částky jsou zahrnuty
v pojištění budov a movitých věcí)
5.3. Pojištěné věci
Strojní zařízení i starší 10 let
5.4. Pojistná částka:
Pojistné částky jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.
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5.5. Maximální spoluúčast:
Spoluúčasti jsou definovány v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

6.

Pojištění přepravy a výstavy

6.1. Místo pojištění: území ČR
6.2. Pojistná rizika:
rizika spojená s přepravou a výstavou – havárie, živelná rizika, odcizení/loupež,
vandalismus
6.3. Pojištěné věci:
Movité věci a věci zvláštní umělecké a historické hodnoty při přepravě a výstavě
6.4. Pojistná částka:
Pojistná částka je definována v příloze č. 1 nazvané Pojistný program
6.5. Maximální spoluúčast:
Spoluúčast je definována v příloze č. 1 nazvané Pojistný program.

Podrobná specifikace požadovaných služeb je vymezena v příloze č. 1 výzvy – Pojistný
program.
Zadávací podmínky této veřejné zakázky jsou k dispozici na adrese profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html.

V.

Místo a doba plnění veřejné zakázky

Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je 1. 12. 2018, kdy v případě zadání veřejné
zakázky až po tomto datu se termínem zahájení plnění veřejné zakázky stává den uveřejnění
pojistné smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě pojistné
smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu
48 měsíců od její účinnosti.
Místa plnění veřejné zakázky jsou shodná s místy pojištění dle předchozího článku výzvy.
VI.

Kvalifikace účastníka

Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
Základní způsobilost:
• Účastník předloží čestné prohlášení o tom, že:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o
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zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla účastníka;

Činí-li výše uvedené prohlášení za právnickou osobu, současně v čestném prohlášení
prohlásí, že podmínku podle písm. a) splňuje:
•

tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu výše uvedené právnické osoby jiná právnická osoba,
současně v čestném prohlášení prohlásí, že podmínku podle písm. a) splňuje:
•

tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka

Podává-li nabídku pobočka závodu v čestném prohlášení prohlásí, že:
u zahraniční právnické osoby podmínku podle písm. a) splňuje:
•

tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu

u české právnické osoby podmínku podle písm. a) splňuje:
•

tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a vedoucí
pobočky závodu

Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Bude-li
čestné prohlášení podepsáno osobou, která k takovému jednání byla výše uvedenou
oprávněnou osobou zmocněna, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc či její
prostou kopii podepsanou osobou oprávněnou účastníka zastupovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před zadáním veřejné zakázky, v případě pochybností,
originály, úředně ověřené kopie či kopie prosté dokladů prokazujících splnění základní
způsobilosti.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
Profesní způsobilost:
Účastník předloží čestné prohlášení o tom, že:
• je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci (pokud je v nich účastník
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•

zapsán), pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
má oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
právní předpisy takové oprávnění vyžadují:

-

tj. má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb.
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Bude-li
čestné prohlášení podepsáno osobou, která k takovému jednání byla výše uvedenou
oprávněnou osobou zmocněna, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc či její
prostou kopii podepsanou osobou oprávněnou účastníka zastupovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před zadáním veřejné zakázky, v případě pochybností,
originály, úředně ověřené kopie či kopie prosté dokladů prokazujících splnění profesní
způsobilosti.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy

VII.

Obchodní a platební podmínky

Účastník je povinen ve své nabídce předložit návrh pojistné smlouvy, ve kterém budou
v celém rozsahu zapracovány obchodní a platební podmínky níže uvedené. Nedílnou
přílohou pojistné smlouvy pak bude doplněná příloha – „Pojistný program“, a to ve
struktuře dle přílohy č. 1 této výzvy.
Návrh pojistné smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat
a musí být předložen již v nabídce. Bude-li návrh pojistné smlouvy podepsán osobou, která
k takovému jednání byla výše uvedenou oprávněnou osobou zmocněna, je účastník povinen
doložit do nabídky plnou moc či její prostou kopii podepsanou osobou oprávněnou za
účastníka jednat.
Návrh pojistné smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění
či požadavky zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách. Účastník dále není
oprávněn uvádět v návrhu smlouvy jakákoliv ustanovení o smluvních pokutách k tíži
zadavatele (zadavatel připouští pouze zákonné sankce). V opačném případě se jedná
o nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení takové nabídky.
Obchodní podmínky musí být účastníkem zapracovány do vlastního znění návrhu pojistné
smlouvy. Obchodní podmínky níže neupravené navrhuje sám účastník. Účastníkem navržené
obchodní podmínky však a) nesmí být v rozporu s obchodními podmínkami stanovenými
zadavatelem, b) nesmí být pro zadavatele méně výhodné než zadavatelem stanovené
obchodní podmínky. Návrh pojistné smlouvy nebude obsahovat žádná ujednání, odvolávající
se na všeobecné obchodní podmínky účastníka nebo jiné dokumenty, které mohou být
v budoucím období do konce platnosti pojistné smlouvy jednostranně změněny. V opačném
případě se jedná o nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení takové
nabídky.
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Návrh pojistné smlouvy bude akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této
zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní
a obsahující podmínky, za nichž účastník nabízí splnění této veřejné zakázky.
S vybraným účastníkem /jako pojistitelem (a popř. i soupojistitelem) / bude zadavatelem /jako
pojistníkem a oprávněnou osobou/ uzavřena pojistná smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude zahrnovat mimo jiné následující
obchodní podmínky zadavatele:

Povinné obchodní a platební podmínky:
Pojistná smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství, smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré
informace obsažené v pojistné smlouvě, včetně jejího úplného textu, byly poskytnuty třetím
osobám na jejich žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebo zveřejněny na internetových stránkách
zadavatele.
Účastník je srozuměn s tím, že zadavatel je povinen zveřejnit obraz pojistné smlouvy a jejích
případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy odvozených, včetně metadat
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí zadavatel.
Předmět plnění
Specifikován výše v části IV. této zadávací dokumentace a v příloze č. 1 nazvané Pojistný
program.
Termín plnění
Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu určitou čtyři roky. Automatické prodloužení pojistné
smlouvy (dle ust. § 2803 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů) na další pojistné období není možné.
Počátek pojištění: dnem 1. prosince 2018 nebo dnem uveřejnění pojistné smlouvy
prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, podle toho, který
z nich nastane později.
Nabídková cena
Specifikována v části VIII. této zadávací dokumentace.
Nabídková cena je v rozsahu předmětu této veřejné zakázky specifikované v části VIII. této
zadávací dokumentace maximální a konečná a nepřekročitelná po celou dobu plnění veřejné
zakázky na základě smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem.
Tolerance přírůstku pojištěného majetku
Účastník je povinen tolerovat roční přírůstek pojištěného souboru majetku do výše 10 %
(včetně) bez navýšení pojistného a bez uplatnění podpojištění.
Tolerance úbytku pojištěného majetku
Zadavatel je oprávněn zúžit rozsah souboru pojištěného majetku, přičemž v tomto případě
bude zároveň adekvátním způsobem snížena výše pojistného.
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Platební podmínky
Pojistné za roční pojistné období bude zadavatelem hrazeno ve dvou rovnoměrných
pololetních splátkách se splatností vždy na začátku a v půli pojistného roku.
Podkladem pro úhradu každé splátky pojistného bude daňový doklad (faktura), vyúčtování,
předpis k úhradě případně jiný obdobný doklad vystavený účastníkem.
Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli.
Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy je částka odepsána z účtu zadavatele ve
prospěch účtu účastníka.
V případě, že daňový doklad (faktura) neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, případně dle jiného platného obecně závazného
právního předpisu, je zadavatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit účastníkovi
a požadovat odstranění těchto nedostatků daňového dokladu (faktury). Do doby odstranění
vad daňového dokladu (faktury) není zadavatel v prodlení s úhradou fakturovaného pojistného.
Po odstranění těchto vad daňového dokladu (faktury) a jeho doručení zadavateli běží nová
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury).
Při nedodržení termínu splatnosti zadavatelem je účastník oprávněn požadovat pouze úhradu
úroku z prodlení v zákonné výši.
Finanční kontrola
Účastník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou pojistného z veřejných výdajů.
Účastník je povinen uchovávat účetní záznamy a dalších relevantní podklady souvisejících
s pojištěním zadavatele dle platných právních předpisů.
Pojistné plnění
Pojistné plnění za poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení pojištěné věci ze škod
specifikovaných v bodech 1. až 6. části IV. této zadávací dokumentace bude zasíláno na účet
zadavatele v nových cenách.
Pojistným plněním v nových cenách se rozumí částka odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci (nebo za opravu poškozené věci) sníženou
o cenu využitelných zbytků a sjednanou spoluúčast. Pokud však opotřebení nebo jiné
znehodnocení pojištěné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události přesáhne
70 %, může být pojistné plnění vyplaceno v časové ceně.
Povinnosti účastníka při poskytování služeb
Účastník je povinen doložit zadavateli doklad o tom, že je členem České asociace pojistitelů
(ČAP) nebo členem Evropského výboru pojistitelů (CEA) a být členem některé z uvedených
organizací po celou dobu trvání pojistné smlouvy.
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Makléřská doložka
Výhradní správou pojistných zájmů, smluv a komunikací s účastníkem za zadavatele je
pověřena společnost:
C.E.B., a.s., se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2, IČO: 27429741, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10597, registrační číslo
pojišťovacího zprostředkovatele: 037531PM.
Možnost výpovědi pojistné smlouvy, výpovědní lhůta
Zadavatel i účastník jsou oprávněni vypovědět pojistnou smlouvu výhradně ke konci pojistného
roku. Musí tak však učinit nejpozději 3 měsíce před uplynutím příslušného pojistného roku, a
to písemnou výpovědí, která bude nejpozději 3 měsíce před uplynutím příslušného pojistného
roku doručena na adresu sídla druhé smluvní strany.

VIII.

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu. Nabídkovou cenou se rozumí výše
pojistného za celý předmět plnění veřejné zakázky, a to za jeden pojistný rok (tj. 12 měsíců)
v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena účastníka bude společně s cenou za
pojistné ve vztahu ke každé jednotlivé položce předmětu pojištění a výší sazeb pojistného
(v promile) uvedena v příloze č. 1 této výzvy – Pojistný program, a to jako cena pojistného po
slevách v Kč bez DPH.
Zadavatel nepřipouští, aby účastník uvedl cenu v jiné než předepsané struktuře. Zpracování
ceny v jiné, než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výběrového
řízení.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré
náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny vyjma analogického využití ust. § 222 ZZVZ.
Nabídkovou cenu nelze zvyšovat z důvodu inflace české koruny a z důvodu změny
devizového kurzu české koruny vyhlašovaného ČNB (změna oproti kurzu Kč k datu podání
nabídky.

IX.

Hodnotící kritéria, jejich váhy a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídek dle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnotící kritérium
Nabídková cena v Kč bez DPH

Váha v %
100 %

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny po slevách v Kč bez DPH uvedenou účastníkem
v dokumentu Pojistný program. Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka,
jehož uvedená nabídková cena v Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkám ostatních účastníků.
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X.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Písemná nabídka v českém či slovenském jazyce musí být v listinné podobě doručena osobně
do kanceláře ředitele (v PO–ČT od 9:00 do 15:00 hod., PÁ od 9:00 do 13:00 hod.) nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 11. 2018, v 10:00 hod.
Za okamžik podání/doručení nabídky při osobním podání se považuje její fyzické převzetí
pracovníkem kanceláře ředitele zadavatele na výše uvedené adrese. Nabídky doručené
zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny.
Nabídky budou doručeny v zapečetěné obálce, kterou účastník označí nápisem:
„Veřejná zakázka – Pojištění movitého a nemovitého majetku - NEOTVÍRAT“
Zadavatel podané nabídky ani jejich části účastníkům po uplynutí lhůty pro podání nabídek
nevrací.

XI.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel požaduje, aby účastník doručil zadavateli žádost o vysvětlení ve lhůtě nejméně
3 pracovních dní před posledním dnem lhůty pro podání nabídky.
Zadavatel dále stanoví, že žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zasílány
elektronickou formou na e-mailovou adresu verejne.zakazky@uzei.cz.

XII.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Každý účastník je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu písemnou nabídku v listinné
podobě. Pokud účastník poruší tuto podmínku, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.
Účastník připojí k nabídce v listinné podobě též elektronickou kopii nabídky na CD či DVD.
Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky dle přílohy č. 3 této výzvy
2) Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti dle přílohy č. 2 této výzvy
3) Účastníkem vypracovaný návrh pojistné smlouvy, vč. jeho přílohy Pojistný program.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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Kontaktní osobou zadavatele pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je:
Ing. Vladimír Prchlík
tel.: 222 000 123 / 724 251 626, e-mail: prchlik.vladimir@uzei.cz
XIII.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
 vyřadit při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení, uvedených v této výzvě,
danou nabídku účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
 změnit podmínky veřejné zakázky
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
 neuzavřít smlouvu
 pokud zadavatel výše uvedená práva uplatní, nevzniká účastníkům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok
 jednat o konečné podobě smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem v rozsahu
nepodstatné změny smlouvy (viz ust. § 222 odst. 1 a násl. zákona)
 v případě rovnosti hodnocení více nabídek rozhodne zadavatel mezi těmito nabídkami
losem
 Případné zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku oznámí zadavatel všem
známým účastníkům.

XIV. Seznam příloh:
1. Pojistný program
2. Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele
3. Krycí list nabídky

V Praze dne 7. 11. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, v.r.
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
ředitel ÚZEI
Za správnost: Mgr. Michaela Kuzníková
Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Michaela Michaela Kuzníková
Datum: 2018.11.07
Kuzníková
09:47:32 +01'00'
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