Naše čj.: MUSP 119042/2018
Naše sp. zn.: 119042/2018 MJP/ILMO

*MUSPX01YB5N8*

Elektronický podpis - 26.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 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.“
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1. Úvod
Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zadávací řízení
na dodavatele pojištění je zjednodušené podlimitní.

2. Zadavatel
2.1. Základní údaje
Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č.
168/1999 Sb.
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
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
2.2. 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.
2.3. 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,
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
Jaroslav Veselý, KONCEPCE, s.r.o., pojišťovací makléřství, 8. května 913/20, PSČ 787 01,
Šumperk, IČO: 60697181, tel.: 583 213 124, 602 731 994, e-mail: makler@koncepce.cz,
zastupuje město Šumperk na základě smlouvy o konzultační a poradenské činnosti
v pojišťovnictví ze dne 23.2.1999 a plné moci.
2.4. Jiné osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace
Název:
KONCEPCE, s.r.o. (pojišťovací makléř)
Sídlo:
Šumperk, 8. května 913/20, PSČ 787 01
IČO:
60697181
Část zadávací dokumentace: Podklady k zadávacímu řízení

Identifikace výše uvedené osoby současně představuje splnění povinnosti zadavatele
stanovené v § 36 odst. 4 zákona.
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2.5. 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

2.6. Podklady pro zpracování nabídky
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.
Zadávací
dokumentace
je
volně
přístupná
na
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

profilu

zadavatele:

3. Předmět plnění veřejné zakázky
3.1.Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č.
168/1999 Sb.
3.2. 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:
3.2.1. 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
3.2.2. 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
3.2.3. 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)
3.2.4. 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
3.2.5. havarijní pojištění - pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 1 v 5. kapitole
podkladů k zadávacímu řízení
3.2.6. 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
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3.2.7. pojištění městských lesů – městské lesy o výměře 1.942,90 ha, pojistné riziko:
požár
3.2.8. pojištění elektronických zařízení – živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení
(odcizení, ztráta nebo pohřešování věci)
3.2.9. pojištění souboru skel – all risk (na všechna rizika)
3.3. Účastníci jsou povinni dodržet minimální rozsah pojištění. Odchylky od těchto minimálních
parametrů ve prospěch zadavatele se připouštějí.
3.4. Pojistné smlouvy budou uzavřeny prostřednictvím pojišťovacího makléře KONCEPCE,
s.r.o., IČO: 60697181, se sídlem Šumperk, 8. května 913/20, PSČ 787 01.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1. 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.

4.2. Místo plnění: sídlo veřejného zadavatele
Místo pojištění je specifikováno v příloze k zadávací dokumentaci: podklady k zadávacímu
řízení včetně příloh.

5. Informace k zadávací dokumentaci
5.1. Na profilu zadavatele je zveřejněna zadávací dokumentace na adrese:
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860
5.2. Zadávací dokumentace bude také k dispozici od 26.11.2018 u pana Jaroslava Veselého,
Koncepce, s.r.o., pojišťovací makléřství, 8. května 913/20, PSČ 787 01, Šumperk, IČO:
60697181, tel.: 583 213 124, 602 731 994, e-mail: makler@koncepce.cz
5.3. Požadavky, podmínky a práva zadavatele, vyhlášené v zadávací dokumentaci, jsou pro
účastníka závazné a budou zapracovány do návrhu smlouvy.
5.4. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávací
dokumentaci nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost
musí být doručena na adresu MěÚ Šumperk, odbor MJP, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
nebo elektronicky přes profil zadavatele. Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávací
dokumentaci včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje
všem dodavatelům pravidelně sledovat profil zadavatele.

6. Prohlídka místa plnění
S ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

7. Kvalifikace dodavatelů
Předpokladem účasti dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení je splnění kvalifikace.
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Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 230 zákona) mohou prokázat
splnění základní a profesní kvalifikace výpisem z tohoto seznamu ne starším než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před
dnem zahájení zadávacího řízení.
Pokud dodavatel prostřednictvím jiné osoby prokazuje technickou kvalifikaci nebo profesní
způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1., doloží dodavatel písemný závazek, ve kterém
je obsaženo, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky.
Dodavatel je povinen v takovém případě také doložit doklady prokazující splnění profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, doklady prokazující splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou
osobou, 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 – viz. § 83.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 122, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Při nesplnění této povinnosti zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí dle § 122 odst. 7.
Všechna v zadávací dokumentaci požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním
orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen
v nabídce.
Kvalifikovaným dodavatelem
1) základní způsobilost
2) profesní způsobilost
3) technickou kvalifikaci

pro

plnění

veřejné

zakázky

je

dodavatel,

který

splní:

7.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
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.
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7.2. Profesní způsobilost
7.2.1. 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.
7.2.2. 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.
7.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.
7.4. Technická kvalifikace
7.4.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona.
7.4.2. 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.
7.4.3. 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.
7.4.4. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka
či za něj.

7.5. Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v § 122, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení
z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

8. Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky
8.1. Účastník zadávacího řízení v nabídce uvede v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. b)
zákona jakou část (v %) veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům. U těchto poddodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo,
identifikační číslo, specifikace plnění a jejich čestné prohlášení – souhlas, že budou uvedeni
v nabídce dodavatele jako poddodavatel.
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8.2. Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili,
jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
8.3. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto
skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky).

9. Další podmínky plnění veřejné zakázky
Účastník je povinen prokázat dosažení obslužnosti v případě likvidaci pojistných událostí se dnem
nástupu likvidace nejpozději do 3 dnů ode dne nahlášení pojistné události formou čestného
prohlášení.

10. Obchodní a platební podmínky
10.1. Účastník předloží v nabídce návrh pojistné smlouvy, resp. návrh pojistných smluv (dále také
jen „návrh smlouvy“) včetně veškerých příloh a pojistných podmínek.
10.2. Cena bude hrazena ve čtyřech splátkách v každém pojistném roce se čtvrtletní splatností, a
to vždy kdy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí.
10.3. Návrhy pojistných smluv musí být vypracovány v českém jazyce a musí respektovat veškeré
podmínky a požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrhy smluv
musí být vypracovány v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – podklady
k zadávacímu řízení, odchylná ujednání ve prospěch zadavatele (vyšší pojistné limity, nižší
spoluúčasti, ujednání ve prospěch zadavatele apod.) se připouští.
10.4. Žádný návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní
podmínky účastníka nebo jiné dokumenty, které mohou být v budoucnu účastníkem
jednostranně měněny. Všechny podstatné podmínky musí být obsaženy přímo v textu
návrhu smluv. Všeobecné obchodní podmínky mohou být součástí návrhu smluv jako jejich
příloha, musí však být v souladu s požadavky zadavatele a nesmí být v budoucnu
jednostranně změněny. Pokud se smlouvy, uzavřené se zadavatelem, dostanou do rozporu
se zadávacími podmínkami, nebudou ustanovení, která nejsou v souladu se zadávacími
podmínkami, v případě zadavatele aplikována.
10.5. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění
zakázky ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů,
které se vztahují k provádění příslušné zakázky.
10.6. Pojistné smlouvy budou s vybraným dodavatelem uzavřeny na dobu určitou: od 1.3.2019
do 28.2.2022 s možností výpovědi smlouvy pojistníkem i pojistitelem vždy k výročí
smlouvy.
10.7. Pojistitel se zavazuje, že sazba pojistného bude po dobu trvání pojistné smlouvy neměnná.
10.8. Dodavatel (pojistitel) je oprávněn snížit pojistné sazby v průběhu doby trvání pojištění.
10.9. Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku za zadavatelem, vyplývající ze
smlouvy na plnění veřejné zakázky, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
10.10. Obchodní podmínky nesmí obsahovat rozhodčí doložku, ani ujednání o jiné místní
příslušnosti soudu, než je soud určený podle místa zadavatele.
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10.11. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré údaje o výši pojistného budou
uváděny v Kč.
10.12. Účastník bere na vědomí, že na smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky se
vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění v registru zajistí
zadavatel.
10.13. Smlouvy budou obsahovat text: „Uzavření smlouvy schválila Rada města Šumperka dne
………. usnesením č. ……………….“

11. Návrh pojistné smlouvy
Dodavatel do nabídky předloží návrh pojistné smlouvy, případně pojistných smluv, včetně
veškerých příloh a pojistných podmínek.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

11.1. Uzavření smlouvy
11.1.1. Vybraný dodavatel je povinen po uplynutí lhůty pro podání námitek bez zbytečného
odkladu uzavřít pojistnou smlouvu (příp. pojistné smlouvy). Pokud se bez viny zadavatele
nepodaří uzavřít smlouvu ani s jedním z dodavatelů, jejichž nabídka se umístila na prvém
až třetím pořadí, bude zadávací řízení zrušeno.
11.1.2. Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel doloží zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem
v rámci jeho činnosti třetí osobě s limitem plnění nejméně 20.000.000,- Kč. Vybraný
dodavatel je také povinen prokázat způsob a výši zajištění, a to formou čestného
prohlášení vybraného dodavatele. Minimální požadovaná výše zajištění činí
500.000.000,- Kč.
Nepředložení pojistné smlouvy a čestného prohlášení o minimální požadované výši
zajištění je důvodem k neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
12.1. Nabídkovou cenou se rozumí celková výše pojistného v Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy,
tj. od 1.3.2019 do 28.2.2022. Tuto nabídkovou cenu uvede účastník ve své nabídce. Do
nabídkové ceny budou započítány veškeré náklady účastníka na realizaci zakázky, všechny
vlivy (slevy, valorizace atp.) a bude rozčleněna na jednotlivé druhy pojištění (produkty) a
předměty, součet těchto cen pak bude celkovou cenou za pojištění pro město Šumperk.
Účastník garantuje neměnné sazby pojistného po celou dobu trvání smlouvy, tj. od
1.3.2019 do 28.2.2022.
12.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu
veřejné zakázky (včetně předpokládaných rizik).
12.3. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky (příloha č. 3
zadávací dokumentace) a v tabulce pro vyhodnocení nabídkové ceny (příloha č. 2 zadávací
dokumentace).
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12.4. Nabídková cena, resp. jednotlivé sazby pojistného, musí být stanovena jako nejvýše
přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato
zadávací dokumentace.
12.5. V této souvislosti zadavatel upřesňuje, že cena se může změnit jen v případě, že v průběhu
pojištění dojde k aktualizaci pojistných částek, navýšení či ponížení pojišťovaného majetku,
ke změně spoluúčastí nebo rozšíření limitů plnění u odpovědnostního pojištění, a to pouze
dle zadání zadavatele. Změna musí být učiněna písemně, formou dodatku ke smlouvě.

13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
13.1. Nabídka bude předložena v elektronické formě dle bodu 14. zadávací dokumentace.
13.2. Účastníci jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze
zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
13.3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
13.4. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
13.5. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
13.6. Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky.
13.7. Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení.
13.8. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou;
v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné
moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
13.9. Dodavatel je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném
rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá
sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávací dokumentací souhlasí a
respektuje ji. Dále bude formou čestného prohlášení dodavatelem uvedeno, že nabídková
cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky,
je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude
navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových rozdílů, odlišného
personálního zabezpečení zakázky, apod.
13.10. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Náležitosti nabídky:
- obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek
- krycí list nabídky
- tabulka pro vyhodnocení nabídkové ceny
- čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a nabídkové ceně
- seznam prací poddodavatelů
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-

prokázání základní způsobilosti
prokázání profesní způsobilosti
prokázání technické kvalifikace
prohlášení o době platnosti nabídky
podepsaný návrh smlouvy

14. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje
14.1. Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě, a to výhradně přes profil
zadavatele na adrese https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860.
14.2. Nabídka v elektronické podobě nemá stanovenou velikost, z čehož maximální velikost
jednoho souboru je 25 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných
formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
14.3. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický
nástroj E-ZAK daného konkrétního zadavatele, (dále jen „E-ZAK“), kde je rovněž
dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
jehož minimální technické parametry jsou uvedeny v Manuálu pro veřejnost, který je
dostupný na daném konkrétním E-ZAKu.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji daného zadavatele.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou
kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je
podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno,
opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
e) 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 (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

15. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
15.1. Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně
elektronický nástroj dle § 213 zákona.
15.2. Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány
prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji EZAK.
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15.3. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji. Technické požadavky (objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) na
elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje jsou totožné
s požadavky na podání nabídek v elektronické podobě dle bodu 14 této zadávací
dokumentace.

16. Lhůta a způsob podání nabídky
16.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.12.2018 v 14.00 hod.
16.2. Způsob podání nabídky
Nabídky budou podány elektronicky dle bodu 14. zadávací dokumentace, a to nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek.
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona.
16.3. Doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání dle § 40 zákona
je stanovena do 28.02.2019.
Dodavatel doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.

17. Místo a doba otevírání nabídek
17.1. Zadavatel zahájí otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle
zadavatele.
17.2. Otevírání nabídek se uskuteční 12.12.2018 v 14:05 – bez zbytečného odkladu po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místem otevírání obálek je zasedací místnost v budově
Radnice na nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – 3. patro, místnost č. 605.
17.3. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
17.4. Otevírání obálek má právo zúčastnit se vždy jen jeden zástupce dodavatele. Pokud to není
přímo statutární orgán, je zástupce dodavatele povinen prokázat se plnou mocí.

18. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.

19. Další podmínky zakázky
19.1.
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Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.

19.2.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky nebo řešení plnění předmětu veřejné zakázky ve
smyslu § 102 zákona.

19.3.

Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoliv jinými podmínkami, než které
jsou součástí zadávacích podmínek.

19.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.

19.5.

Zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací.

19.6.

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí.

19.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zakázky, a to na profilu zadavatele.

19.8.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení
dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

19.9.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
výběru dodavatele bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sumperk.cz/vz00000860. Okamžikem
uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele se považuje oznámení
za doručené všem účastníkům zadávacího řízení.

19.10.

Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené se řídí
zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

19.11.

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 v úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

Přílohy:
-

příloha č. 1 - podklady k zadávacímu řízení na pojistitele majetku, odpovědnosti, vozidel,
městských lesů, elektronických zařízení a skel včetně příloh
příloha č. 2 - tabulka pro vyhodnocení nabídkové ceny – celkové výše pojistného
příloha č. 3 - krycí list nabídky

V Šumperku dne: 26.11.2018
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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