OZNÁM ENÍ O V ÝBĚRU DODAV ATE LE
vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Identifikace veřejné zakázky
Název:

Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
(dále jen „veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Adresa veřejné zakázky:

služby
otevřené nadlimitní řízení
https://zakazky.zdarns.cz/vz00000584

Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupen:
Adresa profilu zadavatele:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
https://zakazky.zdarns.cz

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl, že vybírá k uzavření smlouvy dodavatele
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 18600 (dále jen „vybraný dodavatel“).

HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou vyhodnocenou podle ekonomické výhodnosti jako
ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114
odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny.
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.
Komise provedla hodnocení nabídek v souladu článkem 11 zadávací dokumentace.
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Hodnocené údaje z nabídek a výsledek hodnocení (pořadí nabídek)
Účastník

IČO

Nabídková cena
v Kč

Pořadí
nabídek dle
hodnocení

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group

47116617

6 863 488,00

1

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

46973451

7 103 424,00

2

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost
-

Originál čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci [v rámci dokumentu „Formulář
nabídky“] ze dne 03.05.2022

-

Originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 03.05.2022

Profesní způsobilost
-

Originál čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci [v rámci dokumentu „Formulář
nabídky“] ze dne 03.05.2022

-

Originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 03.05.2022

-

Originál výpisu z obchodního rejstříku ze dne 02.05.2022

-

Originál rozhodnutí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací
činnosti a činností souvisejících ze dne 11.03.2002

-

Originál osvědčení povolení k pojišťovací činnosti a k činnosti s ní související a povolení
k zajišťovací činnosti a k činnosti s ní související ze dne 31.03.2010

Technická kvalifikace
-

Originál čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci [v rámci dokumentu „Formulář
nabídky“] ze dne 03.05.2022

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona – vybraný dodavatel předložil:
-

Originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 03.05.2022, a

-

Originál výpisu z obchodního rejstříku ze dne 02.05.2022, a

-

Originál rozhodnutí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací
činnosti a činností souvisejících ze dne 11.03.2002, a
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-

Originál osvědčení povolení k pojišťovací činnosti a k činnosti s ní související a povolení
k zajišťovací činnosti a k činnosti s ní související ze dne 31.03.2010,

z nichž vyplývá, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tj. má k dispozici doklad/y opravňující dodavatele k provozování pojišťovací činnosti na území
České republiky podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Technická kvalifikace podle § 79 zákona – vybraný dodavatel předložil:
-

Originál čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci, resp. seznam významných služeb
[v rámci dokumentu „Formulář nabídky“] ze dne 03.05.2022, ze kterého vyplývá, že:
a)

od 1.1.2021 (do 31.12.2025) poskytuje služby spočívající v pojištění nemovitého a
movitého majetku, kde hodnota pojištěného majetku přesahuje 30 mld. Kč, pod
označením „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 – 2025“, a to pro
Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

b)

od 1.1.2003 (na dobu neurčitou) poskytuje služby spočívající v pojištění nemovitého a
movitého majetku, kde hodnota pojištěného majetku přesahuje 20 mld. Kč, pod
označením „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel
Královéhradeckého kraje“, a to pro Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

c)

od 1.1.2019 (do 31.12.2022) poskytuje služby spočívající v pojištění nemovitého a
movitého majetku, kde hodnota pojištěného majetku přesahuje 14 mld. Kč, pod
označením „Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti
Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“, a to pro Plzeňský
kraj, IČO: 70890366, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí.

d)

od 27.11.2012 (na dobu neurčitou) poskytuje služby spočívající v pojištění nemovitého
a movitého majetku, kde hodnota pojištěného majetku přesahuje 10 mld. Kč, pod
označením „Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města České Budějovice,
jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“, a to pro Statutární město České
Budějovice, IČO: 00244732, Náměstí Přemysla Otakara II.1/1, 370 92 České
Budějovice.

e)

od
1.1.2021 (do 31.12.2025) poskytuje služby spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti s limitem plnění 50 mil. Kč, pod označením „Pojišťovací služby pro
Jihomoravský kraj 2021 – 2025“, a to pro Jihomoravský kraj, IČO: 70888337,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

f)

od
1.1.2021 (do 31.12.2024) poskytuje služby spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti s limitem plnění 100 mil. Kč, pod označením „Komplexní pojištění
Městské části Praha 13 pro období 2021 - 2024“, a to pro Městská část Praha 13, IČO:
00241687, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5.

g)

od
1.11.2020 (do 31.10.2025) poskytuje služby spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti s limitem plnění 50 mil. Kč, pod označením „Centrální pojištění
Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, a to pro
Statutární město Přerov, IČO: 00301825, Bratrská 34, 750 11 Přerov.

h)

od
1.7.2018 (do 30.6.2023) poskytuje služby spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti s limitem plnění 60 mil. Kč, pod označením „Pojištění majetku,
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odpovědnosti, lesů“, a to pro Statutární město Karlovy Vary, IČO: 00254657,
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a vybraný dodavatel prokázal, že splňuje podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.

POUČENÍ
Proti tomuto oznámení lze podat v souladu s § 241 a násl. zákona námitky, které musí stěžovatel
doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění či doručení oznámení o výběru dodavatele
stěžovateli. Účastník zadávacího řízení se může práva na podání námitek písemně vzdát.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25.05.2022

Martin
Mrkos
______________________
Digitálně podepsal
Martin Mrkos
Datum: 2022.05.25
15:22:46 +02'00'

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta
Město Žďár nad Sázavou
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