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OZNÁMENÍ 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)
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.“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku vybrána, je
nabídka:
Obchodní název
Sídlo
IČO, DIČ

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00
46973451, CZ46973451

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Břetislav Holšán, na základě plné moci

Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách. Hodnotícím
kritériem byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky byly posuzovány podle
hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky byly seřazeny podle nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.
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CELKOVÉ POŘADÍ NABÍDEK:

účastník
1.
2.
3.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se
sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ
12000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 18600
Česká pojišťovna a.s., se sídlem
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00
Praha 1

IČO

celková nabídková cena
bez DPH

46973451

3.096.393,-Kč

47116617

3.126.828,-Kč

45272956

3.419.982,-Kč

Odůvodnění:
Dodavatel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. předložil nejnižší nabídkovou cenu.
Dodavatel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
Vybraný dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenu.
Toto oznámení o výběru dodavatele se v souladu s článkem 19. zadávací dokumentace a dle
§ 53 odst. 5 zákona považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst.
2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka
č.221/19 ze dne 24.01.2019.
V Šumperku dne 25.01.2019
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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