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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ
ÚČASTNÍKA Z DALŠÍ ÚČASTI ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
a
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel podle §4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
Obchodní název
Sídlo
IČO, DIČ

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
00303461, CZ00303461

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

(dále jen „zadavatel“)
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
A.

Rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z další účasti ze
zadávacího řízení
Zadavatel tímto v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 14.01.2019 o vyloučení
účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Praha 2, Římská
2135/45, PSČ 120 00 z další účasti ze zadávacího řízení.
Odůvodnění:
Dne 14.01.2019 zveřejnil zadavatel na profilu zadavatele své rozhodnutí o vyloučení účastníka
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. z další účasti ze zadávacího řízení z důvodu nedovolené
změny předložených smluv v nabídce. Dne 16.01.2019 obdržel zadavatel námitky Hasičské
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vzájemné pojišťovny, a.s. proti rozhodnutí o vyloučení účastníka, kterým dne 25.01.2019 vyhověl
a v této souvislosti činí opatření k nápravě dle § 49 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel provedl posouzení a hodnocení předložených nabídek ve shora uvedeném zadávacím
řízení a vyzval účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. k objasnění nabídky. Výzvou
k objasnění nabídky ze dne 20.12.2018 požadoval zadavatel po účastníkovi Hasičská vzájemná
pojišťovna, a.s. doplnění listin a vysvětlení předložených návrhů smluv, tj. zda předložené návrhy
smluv splňují požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a kde v předložené
nabídce zadavatel nalezne konkrétní ve smlouvě uváděné pojistné podmínky. Účastník Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s. ve stanovené lhůtě dne 02.01.2019 doplnil chybějící listiny a připustil
mylné či chybné údaje v návrzích smluv v nabídce a zaslal nové opravené a doplněné návrhy
pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti a na pojištění vozidel, čímž uvedl návrh
pojistných smluv do souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách a
opravil čísla ve smlouvách uváděných pojistných podmínek.
Zadavatel doplnění a opravy návrhů smluv účastníkem Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
nesprávně posoudil jako nedovolenou změnu smluv v nabídce dle ust. § 46 odst. 2 ZZVZ, kdy
po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li ZZVZ jinak, a
účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s z tohoto důvodu z další účasti ze zadávacího řízení
vyloučil.
Správně měl zadavatel posoudit doplnění a opravy návrhů smluv účastníkem Hasičská vzájemná
pojišťovna, a.s. jako dovolené doplnění nabídky dle ust. § 46 odst. 2 ZZVZ, kdy nabídka může být
doplněna na základě žádosti zadavatele podle odst. 1 o údaje, doklady, vzorky a modely, které
nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení, přičemž jediným hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je dle čl. 18 zadávací dokumentace nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.
Účastník Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. splnil kvalifikaci a doplněním návrhu pojistných
smluv na základě výzvy zadavatele k objasnění nabídky nabídku uvedl do souladu se zadávací
dokumentací. Účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
S ohledem na výše uvedené zadavatel město Šumperk námitkám Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s. proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti ze zadávacího řízení vyhověl a v této souvislosti činí
opatření k nápravě.
B.
Rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
Zadavatel tímto v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 15.01.2019.
Odůvodnění:
V souvislosti se zrušením rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení
účastníka z další účasti ze zadávacího řízení tímto zadavatel zrušuje své navazující rozhodnutí a
oznámení o výběru dodavatele ze dne 15.01.2019, uveřejněné na profilu zadavatele dne
16.01.2019. Blíže viz odůvodnění k rozhodnutí ad A.
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Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka z další účasti ze zadávacího řízení bylo
schváleno
usnesením
Rady
města
Šumperka
č. 219/18 ze dne 24.01.2019 a rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele bylo
schváleno
usnesením
Rady
města
Šumperka
č. 220/19 ze dne 24.01.2019.

V Šumperku dne 25.01.2019
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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