PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Název veřejné zakázky:

Pojištění vozidel v resortu MZe

Evidenční číslo VVZ:

Z2018-034266

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlem:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený:
IČO:

Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
00020478

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel ve vlastnictví zadavatele nebo pověřujících
zadavatelů a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu
trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících
služeb, a to v následujícím rozsahu:
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) dle zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů,
- havarijní pojištění (požadovaná spoluúčast, územní platnost),
- doplňková pojištění (pojištění výhledových skel, pojištění zavazadel, úrazové pojištění
sedadel),
- asistenční služby (minimálně příjezd asistenční služby, oprava na místě, vyproštění, odtah,
úschova nepojízdného vozidla).

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
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Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části z relevantních důvodů na straně zadavatele – zadavatel
preferuje pojištění všech vozidel u jednoho dodavatele, a to jak z důvodu administrativních, tak
z důvodu ekonomické výhodnosti.

1. SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Obchodní firma nebo název:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlo:

Evropská 810/136, 160 00 Praha

IČO:

49240480

Obchodní firma nebo název:

Česká pojišťovna a.s.

Sídlo:

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1

IČO:

45272956

2. IDENTIFIKACE VYBRANÉHO DODAVATELE, SE KTERÝM
BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma nebo název:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlo:

Evropská 810/136, 160 00 Praha

IČO:

49240480
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SMLOUVA
Rámcová dohoda
zemědělství

pro

resort

V Praze, dne 14. 12. 2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Koliba
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Ministerstva

CENA bez DPH

CENA s DPH

71 524 156,- Kč

85 544 229,- Kč

Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Koliba
Datum: 2018.12.14
Koliba
10:45:35 +01'00'

