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PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle
zákona č. 168/1999 Sb.“
1. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Město Šumperk

Sídlo:

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Bankovní spojení:

ČS a.s. Šumperk

Číslo účtu:

27-1905609309/0800

Profil zadavatele:

https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

1.1. Statutární orgán zadavatele
Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Tomáš Spurný, starosta města, tel: 583 388 504.
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je Mgr. Tomáš
Spurný, starosta.

1.2. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Ing. Hana
Répalová,
vedoucí
majetkoprávního
odboru,
tel.
583 388 518,
e-mail:
hana.repalova@sumperk.cz, nebo Mgr. Ilona Moťková, právní oddělení majetkoprávního odboru,
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tel. 583 388 511, e-mail: ilona.motkova@sumperk.cz, nebo Mgr. Milan Šubrt, vedoucí právního
oddělení odboru majetkoprávního, tel. 583 388 512, e-mail: milan.subrt@sumperk.cz

1.3. Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na služby
1.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):
66510000-8
66515200-5
66516000-0
66514110-0
66516100-1

Pojištění
Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Podrobná definice předmětu veřejné zakázky je obsažena v podkladech k zadávacímu řízení,
které jsou součástí zadávací dokumentace, jejichž přílohou je seznam budov, staveb a dalšího
movitého a nemovitého majetku zadavatele, který má být pojištěn (dále jen „podklady
k zadávacímu řízení“). Jedná se zejména o tyto druhy pojištění:
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1.

živelní pojištění – pro soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 1 k podkladům
k zadávacímu řízení; speciální připojištění vyjmenovaného seznamu budov a staveb
uvedeného v příloze č. 2 k podkladům k zadávacímu řízení; pro soubor movitých věcí

2.

pojištění pro případ škod způsobených úmyslným poškozováním cizí věci – pro
vyjmenovaný soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 3 k podkladům
k zadávacímu řízení

3.

živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci, odcizení – pro vyjmenovaný soubor
předmětu pojištění v příloze č. 4 k podkladům k zadávacímu řízení (zejména věci
zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky) a v příloze č. 5
k podkladům k zadávacím řízení (ostatní stavby, movité zařízení a vybavení)

4.

pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost, včetně výkonu činnosti
městské policie a organizační složky - jednotky sboru dobrovolných hasičů; finanční
škody; odpovědnost za cizí věci převzaté do úschovy; odpovědnost za cizí věci
užívané; výkon veřejné služby

5.

havarijní pojištění - pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 1 v 5. kapitole
podkladů k zadávacímu řízení

6.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č.
168/1999 Sb. – pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 2 v 6. kapitole podkladů
k zadávacímu řízení

7.

pojištění městských lesů – městské lesy o výměře 1.942,90 ha, pojistné riziko: požár

8.

pojištění elektronických zařízení – živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení
(odcizení, ztráta nebo pohřešování věci)

9.

pojištění souboru skel – all risk (na všechna rizika)

Účastníci jsou povinni dodržet minimální rozsah pojištění. Odchylky od těchto minimálních
parametrů ve prospěch zadavatele se připouštějí.
Pojistné smlouvy budou uzavřeny prostřednictvím pojišťovacího makléře KONCEPCE, s.r.o., IČO:
60697181, se sídlem Šumperk, 8. května 913/20, PSČ 787 01.
Podklady k zadávacímu řízení jsou včetně příloh nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zadávací
dokumentace
je
přístupna
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.sumperk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.sumperk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

3. Doba a místo plnění
Doba plnění:

- zahájení plnění od 1.3.2019
- ukončení plnění 28.2.2022

Pojištění bude sjednáno na období od 1.3.2019 do 28.2.2022.
Místo plnění: sídlo veřejného zadavatele
Místo pojištění je specifikováno v příloze k zadávací dokumentaci: podklady k zadávacímu řízení
včetně příloh.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
1) základní způsobilost
2) profesní způsobilost
3) technickou kvalifikaci
4.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
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Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci dle § 75.
4.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 dost. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby účastník předložil příslušné
oprávnění k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění.
4.3. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením
seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
Nejméně 3 významné služby, které spočívaly v pojištění obdobného charakteru dle předmětu
veřejné zakázky s ročním pojistným ve výši minimálně 800.000,-Kč.
Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za
něj.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají v českém jazyce.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.12.2018 v 14.00 hod.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, komise neotevírá.
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860. Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutno mít
připravený elektronický podpis.
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6. Termín otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční 12.12.2018 v 14:05 – bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Místem otevírání nabídek je zasedací místnost v budově Radnice na nám.
Míru 1, 787 01 Šumperk – 3. patro, místnost č. 605.

7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.
V Šumperku dne: 26.11.2018

Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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