VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
(dále jen „Výzva“)

Identifikace veřejné zakázky
Název:

POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU VČETNĚ ZŘÍZENÝCH
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky

https://zakazky.zdarns.cz/vz00000452

Identifikace údaje zadavatele
Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

00295841

Zastoupen:

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

Kontaktní soba:

Bc. Jana Kotoučková, DiS.

Pozice:

referentka odboru strategického rozvoje a investic

E-mail:

jana.kotouckova@zdarns.cz

Telefonní kontakt:

+420 566 688 381, +420 771 133 175

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s výjimkou ust. § 6 zákona.
Zadavatel komunikuje s dodavateli písemně. Písemná komunikace probíhá elektronicky, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“).
Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání
nabídky je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.zdarns.cz/.

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění veřejné zakázky
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v
komplexním pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a
jeho příspěvkových organizací.
1.2 Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden
v příloze č. 1 této Výzvy – Specifikace pojištění.
1.3 Předmět zakázky je vymezen také Přehledem škodního průběhu, vizte přílohu
č. 2 této Výzvy.
1.4 Zadavatelem požadované podmínky a rozsah pojištění, tak jak jsou uvedeny ve
Výzvě, jsou minimální 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.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1 500 000 Kč (osvobozeno od
DPH1).
Odůvodnění k zásadě odpovědného zadávání
1.6 Zadavatel při zadání veřejných zakázek vychází z principů odpovědného
zadávání veřejných zakázek obsažených v § 6 odst. 4 zákona a v článku 1 odst. 5
vlastní Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek. V rámci veřejných
zakázek tak zadavatel akcentuje témata sociálně odpovědného, environmentálně
odpovědného nebo inovativního zadávání veřejných zakázek.
1.7 V této veřejné zakázce zadavatel nicméně neidentifikoval témata odpovědného
zadávání, v oblasti sociální odpovědnosti a inovací.
1.8 V této veřejné zakázce zadavatel identifikoval a zohlednil téma environmentální
odpovědnosti.
Zadavatel očekává, že se dodavatel bude v rámci svého fungování chovat
odpovědně k prostředí i společnosti. Zadavatel očekává, že dodavatel bude služby
poskytovat tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí.
Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné
zakázky, v maximální možné míře využíval nástrojů elektronické komunikace
namísto komunikace listinné, ať už při komunikaci se zadavatelem, jeho
příspěvkovými organizacemi nebo pojišťovacím makléřem. Zadavatel tímto
opatřením klade důraz na šetrné chování vůči životnímu prostředí a na snižování
1

Dle § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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spotřeby papírů, tonerů a dalších prostředků, jejichž výroba je energeticky náročná a
zatěžuje životní prostředí (těžba dřeva, ztráta surovin a energie). Požadavek
dodavatele je přitom výhodný jak z hlediska ochrany životního prostředí, ale také
ekonomicky.
Uvedený požadavek Zadavatele bude zohledněn v textu pojistné smlouvy na plnění
veřejné zakázky, který obsahuje povinnosti vybraného dodavatele při plnění veřejné
zakázky ve vztahu k oblasti environmentální odpovědnosti, viz minimální obchodní
podmínky v článku 9 této Výzvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Doba pojištění je vymezena od
1.7.2021, 00:00 hod. do 30.6.2022, 24:00 hod.
2.2 Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců.
2.3 Místo plnění veřejné zakázky: území České republiky.

3.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

3.1 Zadavatel požaduje
dodavatel, který:

prokázání

základní

způsobilosti.

Způsobilým

není

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

3.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 3.1 písm. a)
Výzvy splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst.
3.1 písm. a) Výzvy splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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3.3 Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 3.1 písm. a) Výzvy splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 3.1 písm. a) Výzvy splňovat
osoby uvedené v odst. 3.2 a vedoucí pobočky závodu.

3.4 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 3.1 písm. a) Výzvy,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 3.1 písm. b) Výzvy,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 3.1
písm. b) Výzvy,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 3.1 písm. c) Výzvy,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 3.1
písm. d) Výzvy,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 3.1 písm. e) Výzvy.

4.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

4.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
4.2 Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
a) doklad opravňující dodavatele k provozování pojišťovací činnosti na území České
republiky podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

5.

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

5.1 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dodavatelem.
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6.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

6.1 K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel
předložil:
a) seznam nejméně 3 významných služeb spočívající v pojištění nemovitého a
movitého majetku poskytnutých veřejnému zadavateli2 za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení, včetně doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Za významnou službu se považuje služba pojištění nemovitého a movitého majetku,
přičemž min. hodnota pojištěného nemovitého a movitého majetku činila u každé
takové významné služby min. 2 mld. Kč, a to po dobu alespoň jednoho pojistného
roku.
b) seznam nejméně 3 významných služeb spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti poskytnutých veřejnému zadavateli3 za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení, včetně doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Za významnou službu se považuje služba pojištění obecné odpovědnosti, která trvala
po dobu alespoň 1 pojistného roku, s limitem plnění min. 10 mil. Kč za každou z nich.

Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci
6.2 Za významnou službu se považuje služba, kde pojištění trvalo min. 12 po sobě
jdoucích měsíců. Zadavatel připouští možnost doložení významné služby, která bude
obsahovat naplnění jak pojištění majetku splňující požadovaný limit, tak pojištění
odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu v daném limitu. Pro vyloučení pochybností
zadavatel uvádí, že splnění technické kvalifikace lze prokázat i významnou službou,
jejíž plnění dosud nebylo ukončeno, pokud ke dni podání nabídky byla takováto
významná služba poskytována po dobu alespoň jednoho pojistného roku.
6.3 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách
českých) předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit
devizový kurz České národní banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž
dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

7.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

Doklady o kvalifikaci
7.1 Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a
mohou je nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení doporučuje zadavatel
zpracovat podle předlohy (příloha č. 4 Výzvy).
7.2 Zadavatel si může kdykoliv v průběhu posuzování a hodnocení nabídek vyžádat
předložení kopií, originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
2
3

Definice veřejného zadavatele je uvedena v § 4 zákona.
Definice veřejného zadavatele je uvedena v § 4 zákona.
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Dodavatel je povinen předložit zadavateli kopie, originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem; v opačném případě si
zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele vyřadit.
7.3 Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 4.1
Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
7.4 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle odst. 3.1 Výzvy každý dodavatel samostatně.

8.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

8.1 Lhůta pro podání nabídek:

do 24.6.2021, do 9:00 hod.

8.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.
8.3 Nabídky se podávají v českém jazyce, v elektronické podobě a prostřednictvím
elektronického nástroje.
8.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem
stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se
k ní nepřihlíží.
8.5 Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.
8.6 Součástí nabídky musí být účastníkem výběrového řízení připravený návrh
smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
8.7 Nabídka bude tedy obsahovat nejméně následující dokumenty:
a) krycí list nabídky, který zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (příloha č. 3
Výzvy),
b) doklady prokazující splnění kvalifikace, příp. čestné prohlášení (příloha č. 4 Výzvy)
c) návrh pojistné smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky.

8.8 Účastník výběrového řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

9.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Účastník výběrového řízení je povinen předložit v jím podané nabídce návrh
smlouvy.
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9.2 Účastníkem předložený návrh smlouvy musí zahrnovat níže uvedené obchodní
a platební podmínky. Účastník je oprávněn níže stanovené znění podmínek nahradit
vlastním zněním, aniž by však došlo ke změně jejich původního významu.
Informace o pojistníkovi/pojištěných
a) Pojistník: Město Žďár nad Sázavou, sídlo Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ 00295841, osoba oprávněná jednat jménem pojistníka:
i. Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta,
ii. Ing. Alena Turinská, vedoucí finančního odboru.
b) Pojištěný: pojistník a další subjekty uvedené v příloze č. 1 Výzvy.
Základní smluvní podmínky
c) Zadavatel předpokládá, že pojistná smlouva nabyde účinnosti dnem 1. 7. 2021,
smlouva se uzavírají na dobu určitou v délce 12 měsíců bez možnosti prolongace.
d) Návrhy smluv musí být ze strany Dodavatele podepsány osobou oprávněnou
podepisovat za Dodavatele. Pokud smlouvu podepíše jiná osoba, musí být v nabídce
doložena plná moc podepsaná oprávněnou osobu podepisovat za Dodavatele.
Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě
součástí návrhu smlouvy Dodavatele.
e) Zadavatel požaduje, aby pojistitel nabídl ve své nabídce kompletní rozsah předmětu
veřejné zakázky, jak je stanoven v příloze č. 1 Výzvy.
f)Návrh pojistné smlouvy musí být vypracován v českém jazyce a musí respektovat
veškeré podmínky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští odchylná ujednání, avšak pouze takové, které budou ve prospěch
zadavatele (vyšší pojistné limity, nižší spoluúčasti a případná další ujednání ve
prospěch zadavatele).
g) Každý návrh smlouvy musí obsahovat základní náležitosti smlouvy, které jsou pro
všechny druhy smluv společné a jsou zpracované v souladu se zadávacími
podmínkami. Jedná se zejména o:
I. Přesná identifikace a označení smluvních stran v souladu se zápisem v
obchodním rejstříku anebo v souladu s živnostenským oprávněním, není-li
dodavatel v obchodním rejstříku zapsán. Zadavatel je nadále ve smluvních
ustanoveních označován také jako „pojistník“ a dodavatel označován jako
„pojistitel“.
II. Přesné vymezení předmětu zakázky (plnění) v souladu s požadavky uvedenými
v zadávacích podmínkách a včetně závazku respektovat všechny podmínky
uvedené v zadávacích podmínkách a nabídce dodavatele.
h) Pojistník má uzavřenou smlouvu s pojišťovací makléřskou společností
OK GROUP a. s., IČO: 25561804, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612
00 Brno, kterou mj. pověřil vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu.
Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně
prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat
rozhodnutí smluvních partnerů.
Zadávací podmínky
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i) Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku za zadavatelem, vyplývající ze
smlouvy naplnění veřejné zakázky, bez předchozího písemného souhlasu
zadavatele.
j) Obchodní podmínky nesmí obsahovat rozhodčí doložku, ani ujednání o jiné místní
příslušnosti soudu, než je soud určený podle místa zadavatele.
k) Všechny podstatné podmínky musí být obsaženy přímo v textu návrhu smlouvy,
přičemž všeobecné obchodní podmínky mohou být součástí návrhu pojistné smlouvy
jako jejich neoddělitelná příloha v případě, že tyto všeobecné obchodní podmínky
budou v souladu s požadavky zadavatele definovanými v zadávacích podmínkách a
nebudou v budoucím období do konce plnění veřejné zakázky dodavatelem
jednostranně změněny.
l) Dodavatel není oprávněn do návrhu/ů pojistné smlouvy vkládat smluvní pokutu,
zejména za prodlení se zaplacením pojistného.
m) Zadavatel požaduje provádění úhrad pojistného ve čtyřech splátkách v každém
pojistném roce se čtvrtletní splatností, a to vždy kdy k 1. červenci 2021, 1. říjnu 2021,
1. lednu 2022 a 1. dubnu 2022.
n) Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění. Změna výše pojistného v
důsledku vývoje cen pojištění je nepřípustná. Výše pojistného je překročitelná pouze
při změně rozsahu pojistného krytí a změně objemu pojišťovaného majetku, resp. při
zvýšení pojistné částky. Úhrada bude prováděna v českých korunách (CZK).
o) Pojistitel je povinen vystavit předpis k úhradě pojistného včas, tzn. před
požadovaným datem splatnosti a doručit jej prokazatelně pojistníkovi do 5
kalendářních dnů od vystavení.
p) Pojistitel odpovídá za škodu, která vznikne pojistníkovi z důvodu nedodržení předání
vystaveného účetního dokladu v uvedených termínech.
q) Pojistitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od pojistníka v souvislosti s
jejím plněním. Pojistitel se zavazuje uhradit pojistníkovi či třetí straně, kterou
porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti výše uvedené poškodí,
veškeré škody tímto porušením způsobené. Případné povinnosti pojistitele vyplývající
z ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně
utajovaných informací nejsou ustanovením tohoto článku dotčeny.
r) Platnost smluv může být ukončena v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud
bude platnost pojistných smluv ukončena výpovědí ze strany pojistitele ke konci
pojistného období, musí být výpověď doručena alespoň 2 měsíce před uplynutím
pojistného období nebo bude ukončena písemnou dohodou.
s) Vybraný dodavatel se zavazuje jednat ve věci příslušných pojistných smluv po dobu
jejich účinnosti se zástupcem zadavatele, který bude k těmto úkonům zadavatelem
zmocněn a Dodavateli je výslovně označen jako oprávněná osoba a prokáže se
platnou plnou mocí, popř. Příkazní smlouvou.
t)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.
Není přípustná rozhodčí doložka.

Zadávací podmínky

Stránka 8 z 13

u) Pojistitel je povinen zajistit obslužnost (nástup pracovníka likvidace – nesmí být
plněno poddodavatelem) v případě likvidaci pojistných událostí nejpozději následující
pracovní den po dni nahlášení pojistné události.
v) Délky lhůt pro vyřízení pojistné události musí být maximálně 15 dnů od ukončení
šetření.
w) Hlášení
pojistných
událostí:
prostřednictvím
zplnomocněného
makléře
OK GROUP a. s., IČO: 25561804, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole,
612 00 Brno.
x) Pojistitel je povinen umožnit pověřenému zástupci pojistníka a jeho zplnomocněnému
makléři nahlédnout do spisu (i do neuzavřeného) vedeného k pojistné či škodní
události pojistníka a z tohoto mu poskytnout možnost provedení záznamu. Osoba
zadavatele nahlížející do spisu má shodné povinnosti s nakládáním případných
osobních údajů jako pojistitel.
y) Pojistitel bude v maximální možné míře využívat nástrojů elektronické komunikace
namísto komunikace listinné, ať už při komunikaci s Pojistníkem, jeho příspěvkovými
organizacemi nebo makléřem.

Automatické pojištění nového majetku
z) Veškerý nový majetek patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný
nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.
aa) Zvýší-li se tím pojistná hodnota daného souboru pojištěných věcí o méně než 10 %,
nebude pojistitelem požadován doplatek pojistného. Pojistitel v tomto případě
neuplatní námitku podpojištění.
bb) Zvýší-li se pojistná hodnota daného souboru pojištěných věcí o více než 10 %,
vypočítá pojistitel dodatečné poměrné pojistné výhradně za využití sazeb a postupů
tvorby pojistného, které pojistitel použil při tvorbě nabídkové ceny. Pojistník bude
povinen doplatit pojistiteli poměrné pojistné. Poměrné pojistné bude zúčtováno v
aktualizačním dodatku k pojistné smlouvě.

Požadavek na zapracování níže uvedených ostatních ujednání
cc) Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou
smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé
smluvní strany.
dd) Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat
ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího
zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zpracování osobních údajů.
ee) Dodavatel 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 zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
ff) Pojistitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy (mimo důvěrné informace) na profilu
zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) v účinném znění v registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
gg) Pojistitel dále uvede, zda považuje některé z ujednání smlouvy za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (Obchodní tajemství nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle § 3
odst. 1 a § 5 odst. 6 zákona o registru smluv.
hh) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
platí datum posledního podpisu, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Pojistník neprodleně
po podpisu smlouvy.
ii) K uzavření smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané
Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s
Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou
města.
jj) Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou dne ……….
usnesením č. ………………. (bude doplněno po schvalovacím procesu)

Změna rozsahu pojištění
kk) Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah
pojištění, pokud dojde ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv
na rozsah pojištění, např. aktualizace pojistných částek pojištěného majetku.
Případné nespotřebované pojistné pojistitel vrátí na účet pojistníka nejpozději do
jednoho měsíce od ukončení pojištění daného pojištěného majetku či subjektu,
nebude-li dohodnuto jinak. Veškeré změny a doplnění lze realizovat pouze formou
písemných dodatků smlouvy, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny
za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Každý
dodatek bude obsahovat konkrétní popis provedených změn (připojištění, odpojištění,
apod.) včetně finančního vyčíslení provedené změny.

9.3 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.
9.4 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.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY PLNĚNÍ
10.1 Nabídkovou cenou se rozumí celková částka v české měně za veškerá pojištění
vymezená v této Výzvě pro pojistný rok trvání pojištění, uvedená v návrhu pojistné
smlouvy (dále jen „nabídková cena“).
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10.2 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a
nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník výběrového
řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další
výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky vzniknou. Součástí nabídkové ceny
musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem
smlouvy.
10.3 Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že hodnotící komise bude posuzovat
výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda
podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky.
10.4 Jednotlivé číselné údaje je účastník výběrového řízení povinen stanovit,
případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

11. HODNOCENÍ NABÍDEK
11.1 Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
11.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové
ceny v korunách českých (předmět plnění je osvobozen od daně z přidané hodnoty).
11.3 Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž
nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny
od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
11.4 Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

12. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
12.1 Informace a údaje uvedené ve Výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky.

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
13.1 S ohledem na charakter zakázky se prohlídka místa plnění neorganizuje.

14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
14.1 Zadavatel může zadávací podmínky vysvětlit a dodavatelé mohou takové
vysvětlení písemně požadovat.
14.2 Žádost o vysvětlení musí dodavatelé zasílat v písemné formě v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
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14.3 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
14.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení, případně související
dokumenty, vč. znění žádosti, na profilu zadavatele. V takovém případě je vysvětlení
doručeno všem dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

15. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY
15.1 Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadavatele stanovené ve Výzvě,
zejména nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré údaje, doklady, informace,
přílohy či jiné náležitosti nesplňuje zadávací podmínky.
15.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
výběrového řízení i u třetích osob a účastník výběrového řízení je povinen mu v
tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky,
b) požadovat, aby účastník výběrového řízení objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady,
c) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje zadávací podmínky; nabídky, které byly
zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny,
d) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu,
e) neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem výběrového řízení, a to i bez uvedení
důvodu,
f) výběrové řízení zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, a to i bez uvedení důvodu,
g) oznámit výběr dodavatele, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení
prostřednictvím profilu zadavatele; v takovém případě je oznámení doručeno všem
dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

15.4 Zadavatel je povinen při zadávání této veřejné zakázky dodržet zásady podle
§ 6 zákona. Pokud Výzva odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení
zákona pouze přiměřeně.
15.5 Zadavatel si vyhrazuje právo doručovat účastníkům informace, oznámení a
rozhodnutí k zakázce prostřednictvím profilu zadavatele. Za okamžik doručení se
považuje okamžik uveřejnění informací, oznámení a rozhodnutí na profilu
zadavatele.
15.6 Zadavatel je v postavení správce osobních údajů a tímto v souvislosti s
ustanoveními informuje zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále
v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (tzv. GDPR), účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů
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(myšleno dodavatelů a poddodavatelů) za účelem realizace výběrového řízení dle
zákona.
15.7 Zadavatel v souvislosti s podanými nabídkami a dalšími okolnostmi v průběhu
výběrového řízení může zpracovávat osobní údaje dodavatelů a poddodavatelů,
členů jejich statutárního orgánů a také účastníkem výběrového řízení uvedených
kontaktních osob dodavatele či jiných osob, prostřednictvím kterých je prokazována
kvalifikace, dále i skutečných majitelů dodavatele. Současně bude zadavatel
zpracovávat osobní údaje kontaktních osob pojistníka, uvedených v rámci seznamu
významných služeb.
15.8 Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, jak
vyžaduje právní úprava a pouze po nezbytnou dobu stanovenou zákonem. Subjekty
údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva v souladu s ustanoveními výše
uvedeného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

16. PŘÍLOHY
16.1 Součástí Výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Specifikace pojištění (předmětu plnění)
Přehled škodního průběhu
Vzor krycího listu nabídky
Vzor čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9.6.2021

Alena
Turinská

Podepsal Alena Turinská
DN: cn=Alena Turinská, c=CZ,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=140,
email=alena.turinska@zdarns.cz
Datum: 2021.06.09 08:29:38 +02'00'

______________________
Město Žďár nad Sázavou
Ing. Alena Turinská
Finanční odbor

Zadávací podmínky

Stránka 13 z 13

