ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE)
PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE
PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

P20V00000054

2. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

do 10:00 hod. dne 6. 11. 2020

FORMA NABÍDKY

ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINÁL, ČESKÝ JAZYK

ZADÁVACÍ LHŮTA 1

120 dní

3. OBECNÉ POKYNY PRO DODAVATELE
3.1. Zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení,
které se řídí zákonem a souvisejícími předpisy.
3.2. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky, v souladu se zákonem.
3.3. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými
se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

v souladu s § 40 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se
jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit
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3.4. Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části zadávací dokumentace,
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci
daného článku – např. čl. 1, čl. 1. 2., apod.
3.5. Kde je v této výzvě k podání nabídek uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu § 47 zákona.
3.6. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.
4.

CPV KÓD

Hlavní předmět VZ: 66510000-8
5.

Pojištění

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

5.1. Název:
se sídlem:
IČ:
zastoupeno:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

kontaktní osoba zadavatele:
tel:

Bc. Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru
566 688 140

profil zadavatele:

https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
60053599

ID profilu zadavatele ve VVZ:

6. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a
odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou.
6.2. Maximální možná škoda při jedné pojistné události může vzniknout na komplexu na spojeném
objektu 4. základní školy Švermova 4 a objektu Relaxačního centra Švermova 1132, Žďár nad
Sázavou. Maximální možná škody je stanovena ve výši 520 mil. Kč.
6.3. Škodní průběh – přehled škodních událostí města Žďár nad Sázavou je uveden v Příloze č. 3.
6.4. Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou zahrnuje:
a) pojištění majetku
i. živelní pojištění
ii. pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným přepadením
iii. pojištění pro případ vandalismu
iv. pojištění skel
v. pojištění elektronických rizik
vi. pojištění strojních rizik
b) pojištění odpovědnosti za újmu
6.5. Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o zadavateli, pojistníku či pojištěném,
má se za to, že je jím Město Žďár nad Sázavou, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak.
6.6. Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o dodavateli, účastníkovi či pojistiteli,
má se za to, že je jím pojišťovna, která může provozovat na území České republiky pojišťovací
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činnost ve smyslu § 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pojišťovnictví“).
6.7. Zadavatelem požadované podmínky a rozsah pojištění, tak jak jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, jsou minimálními požadavky zadavatele. Dodavatelé mohou nabídnout podmínky
pro zadavatele výhodnější (vyšší než požadované limity a sublimity pojistného plnění, nižší
spoluúčasti, apod.). Tato skutečnost však nebude zohledněna při hodnocení nabídek.
7.

DOBA PLNĚNÍ

7.1. Zadavatel stanoví pro realizaci veřejné zakázky tyto termíny:
Předpokládaný termín zahájení plnění:

1. 1. 2021 od 00:00 hod.

Předpokládaný termín ukončení plnění:

31. 12. 2022 do 24:00 hod.

7.2. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné
prodloužení zadávacího řízení.
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
8.1.

Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je zveřejněna v souladu a ve lhůtě dle §
53 zákona na profilu zadavatele.

8.2.

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje, že část zadávací dokumentace byla
zpracována ve spolupráci s pojišťovací makléřskou společností Petrast, a.s., IČ: 269 06 538, se
sídlem nám. Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen
„pojišťovací makléř“), a to:
•

v části 17 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky

•

v Příloze č. 1 Podrobný popis pojištění majetku

•

v Příloze č. 2 Rozsah stávajícího pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31. 12. 2020

•

v Příloze č. 3 Škodní průběh Město Žďár nad Sázavou

9. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
9.1.

Dodavatel je oprávněn požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona.
Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána v elektronické podobě
prostřednictvím profilu zadavatele. Žádost musí být označena tak, aby bylo bez pochybností
zřejmé, že se jedná o žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k dané veřejné zakázce.

9.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9.3.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel v souladu s § 99 zákona
změnit nebo doplnit, a to vždy před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9.4.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a
to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9.5.

Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, včetně
informace o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek, na svém profilu zadavatele.
Zadavatel tedy doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele, a to právě
z důvodu uveřejnění uvedených informací.
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10. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI
10.1. Způsobilost a kvalifikaci (dále jen i „kvalifikace“) splní dodavatel, který:
a)
b)
c)

prokáže splnění základní způsobilosti dle článku 11 této zadávací dokumentace
prokáže splnění profesní způsobilosti dle článku 12 této zadávací dokumentace
prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle článku 13 této zadávací
dokumentace.
10.2. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona.
10.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
10.4. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
10.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
10.6. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
10.7. Má se za to, že požadavek podle odstavce 10.6. písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě,
musí dokument podle odstavce 10.6. písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
11. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
11.1. Dodavatel musí splnit základní způsobilost v rozsahu dle ust. § 74 zákona.
11.2. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění základní způsobilosti čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
12. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
12.1. Dodavatel musí splnit profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 77 zákona.
12.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil
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příslušné oprávnění k provozování pojišťovací činnosti pro pojistné odvětví neživotního
pojištění podle zákona o pojišťovnictví.
12.3. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění profesní způsobilosti čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
13. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
13.1. Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž seznam bude zahrnovat alespoň dvě
zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění, tj. pojištění nemovitého a movitého
majetku, přičemž:
a) hodnota pojištěného nemovitého a movitého majetku byla vždy pojištěna na pojistné
nebezpečí Flexa (živelní pojištění na požár výbuch, blesk a pád letadla),
b) pojistná částka činila u každé takové významné služby min. 1 mld. Kč,
c) majetek byl pojištěn souvisle min. po dobu jednoho roku.
13.2. Seznam významných služeb bude obsahovat: název zakázky, stručný popis předmětu plnění,
z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele, identifikační údaje objednatele (zejm.
pak kontaktní osobu objednatele, u které je možné si předložené informace ověřit), hodnotu
pojištěného nemovitého a movitého majetku, pojistnou částku, místo plnění a dobu pojištění
(počátek a konec pojištění ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR).
13.3. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění technické kvalifikace čestným
prohlášením. Vzor tohoto čestného prohlášení je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace.
13.4. Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně a prokazatelně vyplývat splnění požadavků
zadavatele na technickou kvalifikaci.
14. VARIANTY - ZADAVATEL NEPŘIPOUŠTÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ.
15. PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA
15.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku. Dodavatel, který podal
svou nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.
16. OBSAH NABÍDKY
16.1. Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
16.2. Nabídka bude obsahovat:
1)

Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící
daný oddíl uvedené v obsahu nachází.

2)

Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, a to v tomto řazení:
-

splnění základních způsobilosti
splnění profesních způsobilosti
splnění technických kvalifikačních předpokladů, seznam významných služeb
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3)

Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle článku 18 této
zadávací dokumentace

4)

Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací nebo zákonem.

16.3. Každý dodavatel musí předložit nabídku pokrývající celý předmět pojištění. Pokud nabídka
dodavatele bude obsahovat pouze dílčí pojištění nebo jiným způsobem nebude odpovídat
požadavkům zadavatele, bude to mít za důsledek vyloučení nabídky.
17. OBCHODNÍ PODMÍNKY
17.1. Dodavatel v nabídce předloží návrh pojistné smlouvy, který bude zpracován v souladu s
podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci, zejména v článku 7, 17 a 18
zadávací dokumentace, a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o pojišťovnictví.
Návrh pojistné smlouvy musí respektovat veškeré požadavky na pojištění uvedené v této
zadávací dokumentaci.
17.2. Podmínky zadavatele vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky uvedené v zadávací
dokumentaci jsou závazné a mají vždy přednost před pojistnými podmínkami dodavatele
(pojistitele) a před ostatními ujednáními v pojistné smlouvě a před všeobecnými, zvláštními či
doplňkovými pojistnými podmínkami pojistitele. Platnost všeobecných, zvláštních či
doplňkových pojistných podmínek však musí být ze strany dodavatele výslovně omezena tak,
aby byly v souladu s požadavky zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dodavatel je
oprávněn v návrhu pojistné smlouvy uvést jen takové výluky z pojištění, které jsou pro tento
typ pojištění u dodavatele standardní a neomezí/nevyloučí závazné požadavky zadavatele v
zadávací dokumentaci. Výluky tvořící součást návrhu pojistné smlouvy musí respektovat
požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.
17.3. Zadavatel výslovně stanovuje, že návrh pojistné smlouvy nesmí obsahovat žádná ujednání
odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky dodavatele, které mohou být v průběhu
trvání smlouvy jednostranně změněny, zejména např. sazebník poplatků apod.
17.4. V návrhu pojistné smlouvy nebudou stanoveny žádné smluvní pokuty, a to pro žádnou ze
smluvních stran.
17.5. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou řídit českými právními předpisy
a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Rozhodčí doložka
není přípustná.
17.6. Nedodržení podmínek stanovených zadavatelem či zvláštních ujednání stanovených
zadavatelem nebo jejich nezapracování do návrhu pojistné smlouvy předloženého účastníkem
v nabídce bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, a tedy důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
17.7. Platební podmínky budou součástí pojistné smlouvy v tomto znění:
a)

Zadavatel nebude poskytovat zálohy na pojistném.

b)

Doba pojištění je vymezena od 1. 1. 2021, 00:00 hod. do 31.12.2022, 24:00 hod.

c)

Splatnost pojistného – placení pojistného bude prováděno ročně ve 4 splátkách, a
to vždy k 05.01., 01.04., 01.07. a 01.10. příslušného kalendářního roku.

d)

Platby budou prováděny v Kč převodním příkazem na účet pojišťovacího makléře.

e)

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího makléře.

6

17.8. Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání (dodavatel může požadovaná zvláštní ujednání nahradit odpovídající vlastní textací).
Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého
odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných podmínkách bude považováno za
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
a) Je-li pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává, že
ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a
pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.
b) Ujednává se, že veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi
pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do
pojištění. Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o
méně než 15%, pojistitel nebude požadovat doplatek pojistného a nebude namítat
podpojištění. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných
věcí o více než 15%, je pojistník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli
prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude
prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.
c) Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 15% než
částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, nebude pojistitel
namítat podpojištění.
d) Byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničena nebo
ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající
přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu
využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení.
e) Byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozena,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných
částí, a to bez odpočtu opotřebení.
f)

Byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničen nebo
ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající
přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu
využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení.

g) Byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozen,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných
částí, a to bez odpočtu opotřebení.
h) Ujednává se, že pojištěné cizí věcí, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních
či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny
v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
i)

Ujednává se, že pojistitel nepožaduje uvádět pojistné částky separátně na jednotlivá místa
pojištění (mimo místo pojištění s největší kumulací majetku).

j)

Ujednává se, že v případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných
věcech nebo souborech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění
z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li
pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné
věci postižené pojistnou událostí samostatně.

7

k) Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě je místem pojištění všech
předmětů pojištění území České republiky. Toto pojištění se sjednává na první riziko s
limitem plnění ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do horní hranice plnění sjednané
v pojistné smlouvě pro daný předmět pojištění.
l)

Ujednává se, že pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti
s působením některého z pojistných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že toto pojistné nebezpečí
působilo v době trvání pojištění.

m) Ujednává se, že pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako
naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
n) Pojistník a pojištěný pověřuje výhradně společnost Petrast, a.s., IČ: 269 06 538, se sídlem
nám. Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, která je oprávněna
vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím této společnosti (dále jen
„pojišťovací makléř“),
o) Pojišťovna bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je povinný subjekt k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Pojišťovna souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy,
jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.
p) Město Žďár nad Sázavou potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny
podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a
usnesením Rady města Žďár nad Sázavou.
18. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, STANOVENÍ CENY
18.1. Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění celého předmětu veřejné zakázky.
Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena za
poskytování služeb pojištění v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími
přílohami v Kč.
18.2. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka spojené s poskytováním služeb
pojištění dle zadávacích podmínek. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Účastník není
oprávněn podmínit výši nabídkové ceny nebo jednotkových nabídkových cen další podmínkou.
Podmínění nabídkové ceny, uvedení variant nabídkové ceny a stanovení výše nabídkové ceny v
jiné veličině, než absolutní částkou v Kč může být důvodem pro vyřazení nabídky účastníka a
jeho následnému vyloučení ze zadávacího řízení.
18.3. Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsažené v těchto zadávacích podmínkách,
uchazeč stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako
celková částka v české měně za veškerá pojištění vymezená v této zadávací dokumentaci za
celé období plnění veřejné zakázky, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Účastník je povinen
uvést v nabídce také cenu za jeden pojistný rok trvání pojištění.
18.4. Nabídková cena musí být stanovena bez vazby na změny kurzů zahraničních měn.
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18.5. Výše ceny je nezávislá na kursových změnách. V případě přechodu na měnu euro bude
nabídková cena stanovená v měně Kč přepočtena kurzem české koruny stanoveným ke
konverzi na euro k datu přechodu měny.
18.6. Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
dostupného na webové adrese https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html, kde je rovněž
dostupný podrobný návod na jeho použití a odkaz na helpdesk.
18.7. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém
nástroji
EZAK
(odkaz
„registrace
dodavatele“
na
webové
stránce https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html).
18.8. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí
a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
18.9. Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak.
Pokud účastník zadávacího řízení jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném
než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí
být úředně ověřen.
18.10. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
18.11.Zadavatel upozorňuje, že je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování.
K šifrování nabídky dochází automaticky při jejím odesílání, doba šifrování je pak závislá na
velikosti nabídky a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za
podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému. Zadavatel doporučuje, aby si
účastník pro elektronické podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu.
18.12.Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí elektronického nástroje a bude automaticky
použit při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.
18.13.Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka
podaná po lhůtě podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k
otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna.
18.14.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.
18.15.Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě podání nabídek podat pouze jednu nabídku.
Jednu nabídku může podat i více účastníků zadávacího řízení společně. Pokud účastník
zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími účastníky zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
19. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
19.1. U nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel bezodkladně vyrozumí
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
19.2.

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 a § 110 zákona. Otevírání nabídek
proběhne bez přítomnosti účastníků.

20. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
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20.1.

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele na základě hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky, kdy jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena za celou dobu trvání
pojistné smlouvy, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, tj. nejnižší nabídkové cena

20.2.

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno
pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

21. OZNAMOVANÍ UVEŘEJNĚNÍM NA PROFILU ZADAVATELE
21.1.

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že oznámení o vyloučení
účastníka nebo/a oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele; v takovém
případě se za oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

22. UZAVŘENÍ SMLOUVY
22.1.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 zákona požaduje od vybraného dodavatele jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

23. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha číslo 1:

Specifikace pojištění - Podrobný popis pojištění majetku

Příloha číslo 2:

Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31. 12. 2020

Příloha číslo 3:

Škodní průběh Město Žďár nad Sázavou

Příloha číslo 4:

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti

Příloha číslo 5:

Čestné prohlášení dodavatele o splnění profesní způsobilosti

Příloha číslo 6:

Čestné prohlášení dodavatele o splnění technických kvalifikačních
předpokladů, seznam významných služeb

Žďár nad Sázavou, dne 20. 10. 2020

…………………………
Město Žďár nad Sázavou
Ing Martin Mrkos, ACCA
starosta
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